NYSCB

NYSCB

কী?
দৃি�হীেনর জনয্ িনউ ইয়কর্
ে�ট কিমশন (New York
State Commission for
the Blind, NYSCB) আইনত
দৃি�হীন িশশেদর �াবল�ীভােব
বাঁচার জনয্ সহায়তা করেত
কাউে�িলং, �িতর�া এবং
পুনবর্াসন পিরেষবািদ �দােনর
মাধয্েম এেদর সে� কাজ কের।

visionloss.ny.gov

িশশেদর জনয্ পিরেষবািদ

ল�য্ অজর্েনর উে�েশয্ এবং একজন �াবল�ী,
কমুয্িনিটেত অংশ�হণকারী সদসয্ হেয়
ওঠার জনয্ NYSCB-এর মাধয্েম ��ািবত
পিরেষবাগিল আপনার িশশেক �েয়াজনীয়
সহায়তা �দান করেত পাের।

�দত্ত পিরেষবাগিলর মেধয্
অ�ভর্ ু � থাকেত পাের:
• পুনবর্াসেনর িশ�াদান (ৈদিনক জীবনযাপেনর
দ�তা)
• ওিরেয়ে�শন বা িনধর্ারণ এবং চলােফরার
িনেদর্ শ (যাতায়ােতর দ�তা)
• সামািজক েকসওয়াকর্
• কম দৃি�র পরী�া এবং সহায়তা
• অবল�নকারী সর�াম
• েরাগিনণর্েয়র মূলয্ায়ন
• সামািজক দ�তার ি�য়াকলাপ
দৃি�হীন, েবসরকাির িবে�তা, িচিকৎসক এবং
কম দৃি�র িবেশষ�েদর জনয্ এেজি�গিলর
একিট েনটওয়ােকর্ র সে� অংশীদািরে�
NYSCB কাজ কের।

পিরেষবািদর িনেদর্ িশকা

পিরেষবািদ িবষয়ক আরও
তেথয্র জনয্ এই ন�ের েফান
করন:
1-866-871-3000
অথবা
আমােদর ওেয়বসাইট েদখুন:
visionloss.ny.gov
NYSCB হল িনউ ইয়কর্ ে�েটর িশশ ও
পিরবােরর পিরেষবািদর অিফস (New York
State Ofﬁce of Children and Family
Services)-এর একিট িবভাগ।

েসইসব িশশেদর জনয্ যারা দৃি�হীন
�িতব�ী আেমিরকানেদর আইন (Americans with Disabilities Act)
অনুযায়ী, িনউ ইয়কর্ ে�েটর িশশ এবং পিরবােরর পিরেষবািদর অিফস
(New York State Office of Children and Family Services)
অনুেরাধ সােপে� এই পুি�কািট যথাযথ ফরময্ােট পাওয়া যােব।
�কা. 4748 (10/2018)

স�াবনাগিলর
�িত নজর

জীবনযাপন করন • কাজ করন • উ�ত হন

েক েযাগয্?
িনউ ইয়কর্ ে�েট বসবাসকারী এমন েকানও
িশশ েয আইনত দৃি�হীন অথবা বিধর-দৃি�হীন,
েস NYSCB-এর �ারা �দত্ত পিরেষবাগিলর
েযাগয্ হেত পাের।

আইনত দৃি�হীনতােক
িন�িলিখতরেপ সং�ািয়ত
করা হয়:
• তু লনামূলক ভােলা অথবা শি�শালী েচাখিটেত
সবর্ািধক সংেশাধেনর �মতা সহ 20/200 বা
তার কম দৃি�র তী�তা, অথবা
• তু লনামূলক ভােলা অথবা শি�শালী েচাখিটেত
20 িড�ী বা তার কম দৃি�র সীিমত ে��।
NYSCB-র িশশেদর কমর্সূিচ জ� েথেক 21
বছর মেধয্ বয়স থাকা িশশেদর সে� কাজ
কের।
আরও তেথয্র জনয্ NYSCB-েক
1-866-871-3000 ন�ের েফান করন অথবা
আরও তেথয্র জনয্ আমােদর ওেয়বসাইট
visionloss.ny.gov েদখুন।

পিরেষবািদর জনয্ আেবদন

েকাথায় আেবদন করেবন

আপিন NYSCB-এর িডি�� অিফসগিলর
েকানও একিটর সে� েযাগােযাগ কের এবং
পিরেষবাগিলর জনয্ একিট আেবদনপ� িনেয়
আপনার িশশর জনয্ পিরেষবাগিলর আেবদন
করেত পােরন। তারপর NYSCB-এর িশশেদর
কনসালেট�েদর একজেনর সে� �াথিমক
িজ�াসাবােদর সময় ি�র করা হেব।
আপনার িশশর �েয়াজনীয়্তা এবং �ু েলর
িডি�� েথেক ��ািবত স�ূরক পিরেষবাগিল
পূরেণর জনয্ িশশেদর কনসালেট� বা
পরামশর্দাতা আপনার পিরবােরর সে� একিট
�ত� পিরক�না ৈতির করার িবষেয় কাজ
করেব।

আপিন যিদ NYSCB-এর ��ািবত কমর্সূিচ এবং পিরেষবািদ স�ে� আরও তথয্ জানেত
চান, তাহেল অনু�হ কের আপনার িনকট� আ�িলক অিফেস েফান করন।

িশশেদর কনসালেট� আপনােক
এগিল অজর্েন সহায়তা করেত
পােরন:
• েরাগিনণর্েয়র মূলয্ায়ন
• িশ�ামূলক পরামশর্
• িবেনাদনমূলক কমর্সূিচসমূহ
• পিরবােরর কাউে�িলং এবং িনেদর্ শনা
• কমুয্িনিটর সং�ানসমূহ
• প� সমথর্েনর পিরেষবা
• �া�বয়ে�র বৃিত্তমূলক কমর্সূিচেত অব�া�র

Albany
40 N. Pearl St., 10th Fl., Ste. D
Albany, N.Y. 12243
(518) 473-1675

New York City
80 Maiden Lane, 4th Fl.
New York, N.Y. 10038
(212) 825-5710

ডাকেযােগ িচিঠ পাঠােনার িঠকানা
52 Washington St.
Rensselaer, N.Y. 12144

Rochester
259 Monroe Ave., Rm. 303
Rochester, N.Y. 14607
(585) 238-8110

Buffalo
295 Main St., Rm. 590
Buffalo, N.Y. 14203
(716) 847-3516
Harlem
163 West 125th St., Rm. 209
New York, N.Y. 10027
(212) 961-4440
Garden City
711 Stewart Avenue
Garden City, N.Y. 11530
(516) 564-4311

আরও তেথয্র জনয্ আমােদর
েটাল �ী ন�ের েফান করন:
1-866-871-3000
অথবা
আমােদর ওেয়বসাইট েদখুন:
visionloss.ny.gov

Syracuse
100 S. Salina St., Ste. 105
Syracuse, N.Y. 13202
(315) 423-5417
White Plains
445 Hamilton Ave., Rm. 503
White Plains, N.Y. 10601
(914) 993-5370

